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 (4ص )الف اتحة   سورة في الصوتية التبادالت

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 المقدمة:

تبسيط علم لحماولة  الفاحتة، وهو العربية من خالل سورة الصوتية بحث يُعىن بالتبادالتالهذا 
 مبنظار جديد من دون املساس مباهيته وخصائصها وهويتها. ،العريبقارئ لل األصوات

صعوبات اليف القضاء على  واملسامهة؛ إىل القارئ العريبالصوت مفهوَم  تقريب ويرمي هذا البحث إىل
؛ لكوهنا مرتمجة من اللغات الغربية، واألمثلة فيها بعيدة عن بعض كتب علم اللغة احلديث قراءةاليت تظهر يف 

عن  ةبعيد جوانبهذا العلم يف  تناوليف هذا الفن  املؤلِِّف العريبي  ق اللغة العربية وطبيعتها، أو لكونحقائ
 الرتاث اللغوي العريب.

 أوال: إشكالية البحث:
عالقة الدراسات الصوتية مبصادر فصاحة العربية، وبالقرآن كشف ة هذا البحث يف  يتكمن إشكال

ناسبة لتفس ر الظواهر الصوتية بشك  واح  دقيق؛ فكان داف  والبيئة امل الكرمي الذي يعيد املعطى الصادق،
اختيار موحوع "التبادالت الصوتية" من أج  إدراك كنه القراءات القرآنية، ومدى ترابطها مبوحوعات علم 

 األصوات.

 ثانيا: أهداف البحث:
 بيان مدى ترابط القراءات القرآنية مبوحوعات علم األصوات. -1

 .باجلانب النطقي الشكليالتبادالت الصوتية  ترابطمدى بيان  -2

 بيان عالقة التبادالت الصوتية بنظام النطق عند القبائ  العربية. -3

 ثالثا: أسئلة البحث
 بناء على األهداف املرسومة فيما سلف، يهدف البحث اإلجابة عن األسئلة اآلتية:

  لفهم الظواهر الصوتية. ئة مناسبةيالقرآنية به  القراءات  -1

 ما قيمة التبادالت الصوتية يف القرآن الكرمي يف ميزان علم األصوات. -2

 بادالت الصوتية بالقبائ  العربية.ما عالقة الت -3
 



 (5ص )الف اتحة   سورة في الصوتية التبادالت

 رابعا: أهمية البحث
بنص يُعدُّ من أكثِر النصوِص الفصيحِة تداواًل  الوثيق ارتباطه تكمن أمهية هذا البحث يف

عقدي لإلنسان عد وأسهِلها بيانا، وأشهرِها ُحضورا يف الذهن؛ أال وهي سورُة الفاحتة؛ فانطلق من بُ 
كون يفستيعاب الظواهر الصوتية العربية؛ تذلي  صعوبة ايف  ليوصله إىل بعد علمي ُيْسِهمُ املسلم؛ 

 .النماذج العربيةبنظريات املتعلقة الا إىل فهم أهم رً سْ جِ هذا النص الفصي  السه  

 :خامسا: منهج البحث
يف الوصفي التطبيقي، مدعًما باملنهج التارخيي االعتماَد على املنهج  اقتضت طبيعة البحث

 وخصائصه الصوت مفهوم توحي اجلهود العربية قدميا وحديثا، فيأيت البحث ملبية ل مي تتب  أه
 سورة الفاحتة.  وتطبيق ذلك على وأبعاده عند العرب، 

 :سادسا: هيكل البحث
، وقسم اجلانب الوصفيثالثة أقسام: قسم خيص يف البحث جاء بناء على املنهج املتب  

وذلك  ، وقسم يُعىن بعرض نتائج البحث والتوصيات آخر يتناول اجلانب التطبيقي على سورة الفاحتة
وهيكله مضموَن البحث، وإشكاليته، وأسئلته، وأهدافه، وأمهيته، ومنهجه،  كليه بعد مقدمة تناولتْ 

 البحث على النحو التايل: تقسيماتمما اقتضى أن يكون  وتقسيماته، 
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 (7ص )الف اتحة   سورة في الصوتية التبادالت

 :العرب عند الصوتية التبادالت -1

 :حقيقة األصوات عند العرب وأبعادها 1-1
، جند أن العرب يف طرق حبثهم عن كنه األصوات عندما نرج  إىل تاريخ الدراسات اللغوية عند العرب

ضرب أو اصطدام  االهتزاز الناتج عن" :أسباب حدوثها؛ فعرفوها بأهناو  ،اجلأوا إىل حتلي  جزئياهتاللغوية 
؛ (1)"على الحجر اجسمين؛ كالتذبذب أو االهتزاز الناتج عن ضرب اليدين، أو الناتج عن ضرب العص

من أيِّ سبب   بسرعة وقوة ة  عَ ف   تََموُّجُ الهواء دُ  وت؛ بأنه "يف بيان ماهية الصه( 824يقول ابن سينا )ت: 
 .(2)"كان

، وكمَّلته ببيان موافقًة هلذا املفهوم العام لألصوات اللغوية عند العرب (3)وقد جاءت التعريفات املعاصرة
 "جهاز النطق"الذي أطلق عليه العرب  " المصدر"واليت متثلت يف ؛ اليت تتكون منها مفهوم الصوتعناصر ال
تنق  الذبذبات الصوتية ت اليت من خالهلا" وهي الوسائط واملساحات المحيط"و، "أعضاء الكالم" أو
 .(4)من األذن عرب التشابك العصيب ةالذبذبات املنتقلمقر  وهو(، Brain" )الدماغ"و ،سموعةامل

                                                           
، وينظر: 244ص ،(دت)ت : حممد سيد الكيالين  في غريب القرآن، المفرداتأيب القاسم احلسني بن حمميد، الراغب األصفهاين،  (1) 

: بغداد( اهلالل، دار ط ،السامرائي إبراهيم. ود املخزومي مهدي. د: ، ت العين الفراهيدي،  أمحد بن اخللي  الرمحن عبد أبو ،اخللي 
صوت الهاء في حممود،  د. إبراهيم كايد (، 6ط، ب روت، دار صادر) اللسان املصري،  األفريقي مكرم بن حممد ابن منظور،و، 7/681

 .28)جملة جامعة أم القرى( العدد  العربية
، ت : حممد حسان الطيان، وحيىي م ر علم، )مطبوعات جمم  أسباب حدوث الحروف رسالة( ابن سينا، أيب علي احلسني بن عبد اهلل، 2) 

 .61اللغة بدمشق( ص
 ينظر:  (3)

An introduction to phonetics and phonology, P205, Blackwell Publishing 2007. 
 .28)جملة جامعة أم القرى( العدد  صوت الهاء في العربيةحممود،  د. إبراهيم كايد ينظر و 

دراسات الصوت ، ود. أمحد خمتار عمر Ladefoged ،Peter Elements of Acoustic Phonetics p3 ،London ،1966ينظر:  (4)
-6( صدت)مكتبة النهضة، مصر،  األصوات اللغويةإبراهيم أنيس د. ، القاهرة( 6997_6864عامل الكتب عام : )ص طبعة اللغوي
، ود. حمميد حسني علي 66-1صم( 6941)دار اجلاحظ، بغداد، ط: في البحث الصوتي عند العرب ،خلي  العطيةد. ، و 66

 .68: ص (دت)دار املؤرخ العريب، ب روت، من  الّصوت اللغوّي في القرآن ،الصيغ ر



 (1ص )الف اتحة   سورة في الصوتية التبادالت

-اللغوي الذي متث   اجلانبمتحورت يف واجلدير بالذكر يف هذا السياق أن الدراسات الصوتية العربية 
من حيث حتلي  ؛ الوصف الظاهري للصوت اللغوي يفعند العرب  -يف حتلي  األصوات اللغوية املسموعة

قياس سرعة البعد الفيزيائي الذي يُعىن ب؛ على عكس (1) خمارجه، وأنواعه وصفاته، ونرباته، وتطوراته
لعدم متكن وسائ  البحث املتوافرة فليس له وجود يف أبعاد علم الصوت العريب؛  (2)ساحتهاو  ذبذباتال

قارب يُ فا صْ كشف هذه التذبذبات، ولكنهم م  ذلك وصفوا األصوات يف بعدها اللغوي وَ   منلديهم يومئذ 
كلمة أطلقوا  ف؛ ذهنهم كان حاحرا يف   وأما البعد الغنائي فقد. البحوث املعاصرةتقنيُة ما توصلت إليه 

 نغمات ملعاحتليلهم مل ظهر ذلك جليا أثناء، و(3)ألصوات الداعمة الغنائية " على اآلالتِ األصوات"
يكون نظام تردد  ،معني لألصوات وأداءنغمات " الذي يتجلى يف الغنائي البعدالصوت املسموع؛ وهو "

 داعمة أو اللغوي للصوت، وتكون يالفيزيائال توجد يف التفس ر  وسعته على منط معني، يوحي مبعان   ذبذباهتا
الذي استخدم الصوت مرادفا للغناء يف أكثر  اينفهما فهمنا ذلك عند األصأحيانا بآالت الغناء والطرب؛ ك

ظهر اهتمام وقد  .(4)املختارة( الصوت املائة ؛ واستخدم كذلك يف تبويبه؛ فقال: )ذكرمرة أربعمائةمن 
معامل يف رسم  النغمات الغنائيةثر ألوعند طرقهم يف حتليالهتم اللغوية لألشعار، العرب هبذا البعد خاصية 

نغمة اخلطاب الشيعري، وحتديد مساراته، وما يطرأ عليه من املعاين األساسية؛ كاحلزن والفرح والزجر واحلب 

                                                           
سر صناعة اإلعراب، واخلصائص، وكذلك كتاب ( ولع  القارئ سيدرك صحة هذا الكالم عند الرجوع إىل املؤلفات الصوتية عند العرب؛ ك1) 

 الكتب اللغوية املعاصرة يف جمال األصوات.
ساحتها؛ وقد أُطلق على العلم الذي يهتم و  هحلدوث الصويت فيزيائياً، وقياس سرعة ذبذباتعىن بعملية ايُ  الذي( البعد الفيزيائي هو ذلك البعد 2) 

 ( Physical Phonologyهبذه الزاوية يف التحلي  الصويت بـ" علم األصوات اأُلْكستيكي" أو علم األصوات الفيزيائي" )
 رد. أمحد خمتاو  ،62-82صص:  م(2222غريب، القاهرة، ط )دار ألصواتا علم ،كمال بشر( . ينظر:  Caustic Phonologyأو )

 .69، صدراسة الصوت اللغويعمر، 
 .68، صالّصوت اللغوّي في القرآنوما بعدها. ود. حممد حسني الصغ ر،  4، ص6، ج األغانيالفرج األصفهاين،  ( ينظر: أبو3) 
، وأمثلة أخرى يف الصفحات التالية 4، ص6ج دت(: 1الفكر، ب روت، ط جابر، )دار ت : مس ر، ألغانيا، الفرج األصفهاين أبوينظر: ( 4) 

 ، 69. 64، 66، 62، 86، 6/12على سبي  املثال ال احلصر: 
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 ؛ حني قال:"جاكبسون"ه النظريات الصوتية املعاصرة يف علم اللغة على لسان توهذا ما أكيد؛ (1)واملدح
 .(2)"تيار خ في للداللة النسيج الصوتي لبيت ما ولمقطع شعري و لقصيدة ما يلعب دور"

 :العرب عند الصوتية التبادالت مفهوم 2-1
وقد عرفه ابن فارس بأنيه: يقصد بظاهرة التبادل الصويت: تعدد طريقة النطق أو التلفظ بكلمة معينة، 

املتعلقة بعلم األصوات التارخيي، وهي من الظواهر اللغوية  .(3)"إبدال احلرف وإقامة بعضها مقام بعض"
يف األداء النطقي؛ ومن هنا عرف بعض العلماء اللهجات بأهنا: "قيود االختالف بني اللهجات  سببها

 .(4)صوتية خاصة تُلحظ عند أداء األلفاظ يف بيئة معينة"

فاالختالف يف نطق بعض حروف الكلمة بني بعض القبائ  العربية يكون لعدة أسباب منها اختالف 
 .(5)حبيث يكون لك  بيئة طريقتها اخلاصة يف نطق األصوات البيئة اجلغرافية بني تلك القبائ ؛

واجلدير باإلشارة هنا أني مفهوم التبادالت الصوتية عند العرب كان منحصرًا على البعد اللغوي للطبيعة 
اختلفوا يف املناسبة بني هذين العنصرين،  ، وإنالصوت اإلنساين الذي حيتوي على عنصري اللفظ واملعىن

 .(6)ك  عنصر يف سلسلة الكالم  وقيمة

                                                           
على أربعة أشياء: وهي اللفظ واملعىن، والوزن والقافية؛ فهذا حد  -من بعد النية-( وبناء على هذا البعد عريف ابن رشيق الشعر بأنه "يقوم 1) 

اجلي ،  عبد احلميد، )دار الدين حمي ت : حممد، وآدابه ونقده الشعر محاسن في العمدة أبو احلسن الق رواين، الرشيق، ابن …الشعر
 .286، ص 6ج م( 6946-ه6826، 6ب روت، ط

ترمجة: حممد الويل ومبارك حنون، )دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، املغرب، الطبعة األوىل،  قضايا الشعرية( ينظر: رومان جاكبسون، 2) 
 .68( ، ص 6944

ه 6864، 6دار الكتب العلمية، ب روت، ط)ت : أمحد حسن بسج،  ،الصاحبي في فقه اللغة ابن فارس، أيب احلسني أمحد بن فارس، (3) 
، 1الدين، ت : حممد أمحد جاد املوىل بك، واآلخرون )دار الرتاث، القاهرة، ط السيوطي، جاللوالسيوطي، ، 668( صم6997

 6/182(،دت

 .7م( ص: 6971هـ 6191 6مطبعة السعادة طاللهجات العربية ) ( د. إبراهيم حممد جنا4) 

 .22-64، 68املرج  نفسه، ص( 5) 

، 614-2/662ه ربي  األول( : 6826، ت : د. عبدا حلميد هنداوي، )دار الكتب العلية ب روت لبنان الخصائصينظر: ابن جين، ( 6) 
، ود. صبحي 682م( ، ص6974، 1املصرية، القاهرة، ط مكتبة األجنلومن أسرار اللغة، )والسيوطي، جالل الدين، و د. إبراهيم أنيس، 

 اللسانيات، ومصطفى احلركات، 662-686( ، ص2228، 61ب روت، طصاحل، ، دراسات يف فقه اللغة )دار العلم للماليني، 
 .12-11م( ، ص6994هـ/6864ب روت الطبعة األوىل  –، )املكتبة العصرية، صيدا وقضايا العربية



 (10ص )الف اتحة   سورة في الصوتية التبادالت

العاملُ اللغوي الفرنسي "أندري هي ما أطلق عليها  طبيعة الصوت اإلنساينوهذه اخلاصية املزدوجة يف 
وهذه امليزة  .التقطيع المزدوج" أو "التمفصل المزدوج"؛ أي " (La double articulation)ـ مارتينيه" ب

أصغر وحدة داللية،  و(. فاملونيم همونيممستوى فونيم وتعين: أن اللغة ترتكَّب من مستويني )مستوى 
ص ر أصغر وحدة ياملونيم هو مركب من صوتيات لكذلك الفونيم هو الصوتيات الصغ رة اخلالية من املعىن، و و 

على املستوى األول. ولع  ابن  توي إالحتال  اإلنسانلصادرة من غ ر ، واألصوات ا(1)داللية يف جمموع الكالم
وربط احلرف  التباس، لك  منعاً ىل هذا امليزة حني فرق بني الصوت واحلرف إندري مارتينيه أجين سبق 

اللغوية فكانت هذه الثنائية اللغوية )اللفظ واملعىن( أو )الدال واملدلول( من أبرز املباحث ؛ (2)باملقط  الصويت
العرب ومن أشهر املصطلحات اليت تطرقوا إليها؛ لكوهنما حاملني خصائص اللغة  اوالنقدية اليت تنازعته

  .(3)البشرية

على عدم التناسب  -على العكس العرب-وهذا يعين ثبات املفهوم نفسه عند الغربيني إال أهنم أمجعوا 
للغات العامل مجيعها يف أمساء احليوانات ألني ذاهتا ا ألنيه يلزم من ذلك اتفاقاللفظ واملعىن؛ عنصري  بني

                                                           
 ( ينظر:1) 

Martinet. A, Elements de linguistiquegénérale, Armand colin, 4em éditons, Masson, paris, france, 199 p13, 
،  اللسانيات في البنيوية احلناش، حممد، 62ص (،م6994 ،6ط ,)املكتبة العصرية، القاهرة ،الصوتيات والفونولوجيامصطفى حركات، و 
 .276ص ، م(6942 ،6ط البيضاء، الدار احلديثة، الرشاد دار)
، م(6946-ه 6826، 6مشق، طدت  د. حسن هنداوي ) دار القلم، عراب، سر صناعة اإلالفت  عثمان،  ( ينظر: ابن جين أبو2) 

يف: ابن سينا، ينظر: ، ويف التفريق بني الصوت واحلرف 126-166، 211-2/227، 6/899، الخصائص، وينظر: ابن جين، 6/24
 ، 66ص أسباب حدوث الحروف رسالة

ين عن العالقة بني الدال واملدلول يف اخلصائص يف األبواب التالية: )باب يف تصاقب ( ينظر على سبي  املثال ال احلصر: حديث ابن ج3) 
 =، و )باب يف الرد على من614-662/ 6، و )باب يف إمساس األلفاظ أشباه املعاين( : 682-6/686األلفاظ لتصاقب املعاين( : 

، وينظر: 219-1/218)باب يف قوة اللفظ لقوة املعىن( :  ، و217-6/266ادعى على العرب عنايتها باأللفاظ وإغفاهلا املعاين( : =
( ، ود. بودراع 7م، ص: 6998سينا للنشر، الطبعة األوىل. ، اللفظ والمعنى بين اإليديولوجيا والتأسيس المعرفي للعلم )طارق النعمان
: 8ة اآلداب والعلوم اإلنسانية بفاس، عدد ، )جملة كلي، مصطلح اللفظ والمعنى ومستويات التحليل اللغوي عند عبد القاهرعبد الرمحان

116. ) 



 (11ص )الف اتحة   سورة في الصوتية التبادالت

 : بـ"أن((Ferdinand de Saussure) متيحدة؛ ومن هنا قرير مؤسُس علم اللغة احلديث فرديناند دي سوس ر
 .(1)اعتباطية" واملعىن اللفظ بني العالقة

 ناشئة عن عدة أسباب أشار إليها العلماء؛ من أمهها: عند العربكانت التبادالت الصوتية ف
اختالف يف احلالِة اليت تكون عليها أعضاء النطق م  بعض األصوات، مما يرتتب عليه  -1

االختالف يف نطق احلرف ذاته؛ فمثال نرى بعض القبائ  ترقق احلرف، يف الوقت الذي يكون فيه 
 مفخما عند قبيلة أخرى.

 املوسيقية للكالم.تباين يف النغمة  -2
اختالف يف قوانني التفاع  بني األصوات املتجاورة حني تتأثر ببعضها؛ ولذا نرى مجهرة من  -3

العرب تقلب الواو تاء إذا وقعت فاء لـ"افتع "؛ كـ"اتيص " و"اتقى"، حىت ال تكون عرحة لقلبها إىل 
ن هبذا التالعب، ولذلك صورة أخرى نتيجة تعرحها للحركات املختلفة، بينما ال يعبأ احلجازيو 

 .(2)يرتكون الواو متأثرة باحلركة السابقة عليها، فتقلب إىل حروف جمانسة لتلك احلركات

 القرآنية:بقضايا القراءات  عالقة التبادالت الصوتية 3-1
فهي ، طريقة كالمهايف العربية اللهجات  منشأها تعددي ثبت يف املبحث السابق أني التبادالت الصوتية 

نية؛ فهي جاءت من أج  متكني  القراءات القرآيف  الذي حتقق كذلك مبدَأ التوسي  والتسهي  النطقيترسُِّخ 
وهلذا قال الرسول  ؛(3)من نطق الكلمات على سجيتها من دون تكليف -على اختالفها-ك ِّ قبيلة عربية 

سورة كانت و  .جاتأو هل ، ويقصد به سب  لغات(4)صلى اهلل عليه وسلم: "أنزل القرآن على سبعة أحرف"

                                                           
 Cours de linguistique générale (F. de Saussure)، ]622صريح فرديناند دي دي سوس ر، يف كتابه دروس يف اللسنة العامية ص (1) 

p100" :بأن العالقة بني اللفظ واملعىن اعتباطية؛ وذلك حني قال ] Le lien unissant le signifiant au signifié est arbitraire"" 

 .62-9م( ص ص6971هـ 6191 6د. إبراهيم حممد جنا اللهجات العربية )مطبعة السعادة ط( 2)

، ت : عبد السالم عبد الشايف حممد المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزينظر: أبو حممد عبد احلق بن غالب بن عطية األندلسي، ( 3)
 .87-81م( ، ص6991هـ ـ 6861، 6ط –لبنان  -لعلمية )دار الكتب ا

، (م6991-ه6861 ،6ط الرسالة، مؤسسة) ، ت : شعيب أرنؤوط وآخرونبن حنبلمسند اإلمام أحمد  بن حنب ، اإلمام أمحد (4)
6/294 .) 



 (12ص )الف اتحة   سورة في الصوتية التبادالت

الفاحتة منوذجا حيًّا، وجماال فسيحا لتصوير تلك التبادالت الصوتية؛ الناشئة للتوس  والتسهي  حيث جند فيها 
 العديد من الصور الصوتية اليت وق  فيها تعدد هلجات العرب؛ ولع  أهم تلك الصور ما يأيت:

 صور التبادالت الصوتية: 4-1
 :للصورة الثانية للتبادالت الصوتية يف اللغة العربية صورتان أساسيان وصورة أخرى تابعة

 (:الحروف) الصوامت بين الصوتية الصورة األولى: التبادالت
 مسيت وهلذا ؛(حركة) صائت حرف بإحافة إال به التلفظ ميكن ال ما: احلروف أو بالصوامت يقصد
  .(Vowel، ويطلق عليه يف علم اللغة احلديث )(الصوائت) احلركات عكس على بـالصوامت،

 أم معها أم احلروف من احلركات حم  يفقد أشار ابن جين يف كتابه اخلصائص إىل اختالف اللغويني و 
، مثي أشار إىل رأي أيب علي احلرف بعد حتدث احلركة؛ فرجي  مذهب سيبويه الذي يرى أني بعدها أم قبلها

أن  -واهلل أعلم-لكن يبدو يل  .(1)"احلال وغموض األمر لطفاخلالف الذي هو "الفارسي يف منشأ هذا 
مل تعط للحركة قيمة يف الشك ، على عكس الكتابة الكتابة العربية اليت  طبيعة هذا اخلالف راج  إىل أمنش

 موقعها يف النطق. الالتينية اليت جتع  احلركة بعد احلرف، وبالتايل مل يق  خالف بينهم يف

 والتبادالت الصوتية يف الصوائت نوعان: 

إىل  تؤدي لفظية لضرورةتق  يف الصوامت، التبادالت الصوتية وهي ؛ اإلبدال الصرفي -1
؛ كتبادالت الصوتية لتاء االفتعال ومشتقاته إىل الشائعة الصيغة جملاراة أو النطق تسهي 

 ، وهذا ليس جمال هذا البحث.(2))الطاء( أو )الدال(

قد و  ؛عكس األولاإلبدال الواق  يف الصوامت لغ ر حرورة صوتية؛ وهو  اللغوي؛اإلبدال  -2
 "؛العوارض اليت تعرض أللسنة العرب( بـ"فقه اللغة وسر العربيةالثعاليب يف كتابه )مساه 

، (كافلـلـ السني حلاق)ا والكسكسة، (شينا املؤنث خطاب كاف إبدال)  كالكشكشة

                                                           
 127-2/126ابن جين، اخلصائص:  (1)

،  بن اهلل عبد بن قاسم بن حسن الدين بدر حممد يف كتب التصريف؛ على سبي  املثال: املرادي، أبو لينظر باب اإلعالل واإلبدا (2) عليي
م(، 2224 - هـ6824، 6العريب، ط الفكر سليمان، )دار علي الرمحن ، ت : عبدمالك ابن ألفية بشرح والمسالك المقاصد توضيح

1 /6126-6122 



 (13ص )الف اتحة   سورة في الصوتية التبادالت

ومن  .(1)(ميًما التعريف أداة يف الالم إبدالالطمطمانية ))إبدال اهلمزة عيًنا(، والعنعنة و
 ؛ )إبدال اجليمالعجعجة: أمثلة التبادالت الصوتية واليت مل يشر إليها الثعاليب يف هذا الباب

؛ حنو قوهلم: "كافا" "القافإبدال "و )إبدال العني عينا(،  والفحفحةومشددًة(،  خمففةً  ياءً 
 طاملا الزب ر ابن يا؛ كقول الراجز: ""تاء  " "الكاف" وإبدال ،(ق ي ): أي "ك ي  عريب"

 .(2)علي أبو أنشده. عصيت: أي"؛ َعَصْيَكا

 التبادالت الصوتية بين الصوائت )الحركات(:الصورة الثانية: 

احلركات: هي ما تستخدم للتوص  به إىل نطق احلروف الصوامت، وهلذا مسيت بالصوائت؛ ألنه 
وهي الفتحة والكسرة والضمة؛ مثال:  حركات قصيرة:ت بالصوامت وهي نوعان: بواسطتها نستطي  التصوي 

 العلة ى "حروف املد" عند القدامى؛ وهي: حرفوهي حروف اللني وتسم حركات طويلة:ـُ(، وـــــــــــــــــِــــــــــــــــَـ ــــــــ)ـ
. وال (3)الياء قب  والكسر الواو، قب  والضم األلف، قب  فالفت  عليه، السابقة احلركة جتانسه اليت الساكنة،

فرق بني النوعني صوتيا إال يف مقياس النطق )مدة النطق(؛ فاأللف فتحة طويلة والياء كسرة طويلة والواو 
 .حمة طويلة

 باالتباعالصورة الثالثة: التبادالت الصوتية 
وعرفه ابن فارس بأنه: "أن تتب  الكلمَة الكلمة على وزهنا أو . (4)باألول يف اللغة هو اللحاق  اإلتباع:

روييها، إشباًعا وتأكيًدا"
 امللتصقة، أو تأثر الصوائتمن  وهو ظاهرة لغوية على مستوى األصوات، تـَْنَشأُ  (5)

 ؛ ممَّا يُؤدِّي إىل االْنِسَجاِم التام واملماثلة التامة أيضا بينهما.بعضها ببعضاملتجاورة 

                                                           
-ه6822، 2، ت : ياسني األيويب )املكتبة العصرية، طفقه اللغة وأسرار العربية إمساعي  ، بن حممد بن امللك عبد منصور الثعاليب، أبو (1) 

، 1جالل الدين، ت : حممد أمحد جاد املوىل بك، واآلخرون )دار الرتاث، القاهرة، طينظر: السيوطي، ، و 662-666م( ، ص2222
 .6127-6126/ 1، مالك ابن ألفية بشرح لكوالمسا المقاصد توضيحواملرادي، ، 222-676،226-6/612(، دت

-6126/ 1، مالك ابن ألفية بشرح والمسالك المقاصد توضيحواملرادي،  ،221-676،222-6/612السيوطي، ينظر:  (2) 
6127. 

 .9ص، لعربيةاللهجات ا، د. إبراهيم حممد جنا ينظر( 3)

(، 6862، 6املعاصر، ب روت، ط الفكر الداية )دار رحوان حممد. ت : دالتعاريف،  مهمات على التوقيفالرؤوف  عبد املناوي، حممد( 4) 
 .16ص

 ، 868/ 6والسيوطي: املزهر يف علوم اللغة،  12: صاإلتباع والمزاوجة، وابن فارس، 229ص اللغة، فقه في الصاحبيابن فارس، ( 5)



 (14ص )الف اتحة   سورة في الصوتية التبادالت

، (2)"المضارعة، و"(1)"المزاوجة" مرادفات استعملها اللغويون منها: "االتباعوملصطل  "
( Similarity in Soundمقاب  املصطل  اإلجنليزي )عند بعض املعاصرين  "التماثل الصوتي"، و(3)"الوهمو"
  .(5)" أشهرهااالتباعلكن كلمة " .(4)(Bolinger تعريف دكتور بولنج ر )يف

الناشئ من مماثلة حرفني  عملية النطق تسهي ُ ذكر هنا أن هذه النوع كذلك جيء به واجلدير بال
 جاوره(؛ وعليه ما حكمَ  الشيءُ  )يـُْعطى فجاء يف القواعد النحوية الكربة بأنيه ؛(6)أحدمها لآلخر بسبب اجلوار

 الثاين أو الثاين األول بإتباع الكالم، يف متجاورين لفظني بني ف اجلوار باإلتباع على أنه: "التناسبرِّ عُ 
 .(7)"واحد وجه على الكالم جيريَ  أن أج  من لآلخر؛ أحدمها حكم فُيعطى لألويل؛

من املعاين ، خاليٌة صرفية ب   وال إعرابية ليست؛ فهي وهذا يعين أن اإلتباع ظاهرٌة صوتية فحسب
 عن املماثلة (Daniel Jones) جونز ؛ يقول دانيالع اللغة احلديث هوهذ ما يؤكدي  ،(8)ليةالنحوية أو الدال

 اجلملة، أو الكلمة يف منه قريب ثالث صوت تأث ر حتت آخر صوت حم  صوت إحالل عملية: "بأهنا
 يف وجاء. (9)"عنهما خمتلف واحد صوت عنهما ينتج متواليني صوتني تفاع  لتشم  تتس  أن وميكنها
 .(10)"األخرى لألصوات جماورته حني للصوت التكيفية التعديالت: "بأهنا Brosnahan بروسنهان تعريف

                                                           
 .24: ص(دت)مكتبة اخلاجني، مصر،  مصطفى كمالت :   اإلتباع والمزاوجةينظر: ابن فارس، أبو احلسن أمحد ابن فارس،  (1)
 .8/877الكتاب: ينظر:  سيبويه،  (2)
 .6/221: المزهرينظر: السيوطي، ( 3)
 ، )مكتبةمظاهره وعلله وقوانينه: التطور اللغوي ،عبد التواب د. رمضان، و 226ص  ،دراسة الصوت اللغويد. أمحد خمتار عمر،  ( 4)

  .21-22ص م(6997، 1ط والتوزي ، والنشر للطباعة اخلاجني
ت : كمال ، )االتباع الدين، جالل بكر، أيب بن الرمحن السيوطي، عبد، 1/679، وابن جين، اخلصائص: 8/691الكتاب: سيبويه، ( 5)

 .44: ص(دت القاهرة، مصطفى الناشر مكتبة اخلاجني،
 .6/868، المزهر، والسيوطي، 229ص اللغة، فقه في الصاحبي، وابن فارس، 12: صاإلتباع والمزاوجةينظر: ابن فارس، ( 6)
دراسة وصفية تحليلية في وضوء  الكلية قواعد النحو، ود. دوكوري ماس ري، 2/862، 661-6/666ينظر: ابن جين، اخلصائص: ( 7)

 .226، 698ص(، 2224، مكتبة اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورةرسالة علمية، خمطوطة ) علم اللغة الحديث
، ود. إبراهيم 2/277: (دتمصر،  البهية، )املطبعة اللبيب مغني على الكالم من المنصفحممد،  بن أمحد الدين ينظر: الشُّمين، تقي (8)

  .227ص ،األصوات اللغويةأنيس، 

(9) Daniel Jones, An outline of English phonetics, p217, W Heffer Sons LTD Cambridge England 9Th 1972. 
  .241ص (، م6994هـ ـ 6864 6دار صفاء للنشر والتوزي ، عمان األردن ط) ،األصوات اللغوية، عبد القادر عبد اجللي د. ( 10)
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حاول بعض األوائ  من اللغويني إجياد بعًضا من املعاين النحوية هلذه الظاهرة؛ وأشاروا يف ذلك قد و 
 أو وزهنا، على الكلمةَ  الكلمةُ  تَتب  أن وهو اإلتباع، "للعرب: اللغة فقه يف فارس ابن ؛ قال(1)إىل معىن التوكيد

ومال إىل ذلك السيوطي يف أثناء تعليقه على أمثلة اإلتباع عند ابن دريد يف اجلمهرة؛  وتوكيداً". إشباعاً  رويها
 وهنا ، العني وأكت  أمج   يف كرر إمنا أنه ذلك على ويدل بالتكرار، كالمهم أكثر يف جييئون فقال: "ملا

 تأكيدا تسمى األلفاظ هذه: قوم وقال ليطان. وشيطان  ، بسن حسن:  حنو ، الالم العني كررت
يص  فيه دخول )واو  مل ما اإلتباع نه قد يوجد منتباع"؛ أل"اإلغ ر  "التأكيد"أني لكن الصحي   ،(2)وإتباعاً"

 غ ر من هبا ينفرد معىن هبا خيتص اليت الكلمةيكون يف  اإلتباع وألني  َبَسٌن"، "َحَسنٌ : حنو قوهلم العطف(؛
 .(3)متبوع إىل  حاجة

تؤكد بعض النتائج العلمية  واملالحظ يف الدراسات اللغوية العربية أني املباحث اليت طرقها الباحثون
 املهمة يف جمال علم األصوات؛ من أمهها:

بهم ومعانيهم وأفكارهم؛ فقد أصالة ظاهرة اإلتباع يف العربية، وشيوعها يف ألفاظ العرب وأسالي -1
  ه(216)ت حكى األصمعي

ُ
عنب،  ومعه  أعرايب  يِن يَ قِ لَ " :مر بن سليمان أنه قالتَ عْ عن امل

أني العرب قد ُتَسمِّي  -هكذا جمازه عند أه  العربية-فقلت له: ما معك؟ فقال: مخٌر. وهذا 
قول  نهوم .(4)اتص  به، أو آلت إليه عاقبته..."الشيَء باْسِم الشيِء إذا جاوره، أو ناسبه، أو 

 (5)"ارِ اجلَ  مِ رْ ِبُ  َقْد يـُْؤَخُذ اجلَـارُ " األعرايب:

وهذا يدل على أن وصف الظواهر الصوتية جيب أن يستند إىل النصوص اللغوية املسموعة مباشرة عن 
 أصحاب اللغة األصليني.

                                                           
ه 6864، 6دار الكتب العلمية، ب روت، ط)ت : أمحد حسن بسج،  ،الصاحبي في فقه اللغة ابن فارس، أيب احلسني أمحد بن فارس، (1)

 .44للسيوطي ص القاهرة( اخلاجني،  ، )مكتبةاالتباع الدين، جالل بكر، أيب بن الرمحن عبدالسيوطي، ، وينظر: 229( صم6997
 .91ص(، دتمكتبة اخلاجني، ، )كمال مصطفى: : ت اإلتباع، الدين جالل بكر، أيب بن الرمحن عبد( السيوطي، 2)
 .املصدر السابق نفسه( 3)
: م(6946-ه6826 ،2دمشق، ط الفكر، )دار املبارك، مازن. د: ت  (،الالمات) إسحاق بن الرمحن عبد القاسم أبو ،لزجاجيا (4)

 .622-669ص

 ، وورد يف اللسان والتاج: )ح/ت/ر( .2/796، وابن هشام يف املغين: 2/676يف اخلصائص:  ( البيت أورده ابن جين5)



 (16ص )الف اتحة   سورة في الصوتية التبادالت

مي وأصحاب "مدرسة النحويني اجلدد" وح  بعض قواعد التحوي  الصويت، مما يدل على أن جر  -2
مل يكن هلم السبق يف حماولة الوصول إىل قوانني تفي التطوير الصويت؛ ب  أشار بعض اللغويني 
العرب إىل وجود بعض أنظمة وقوانني تؤدي إىل التبادل والتحوي  الصويت ؛ يقول ابن السراج: 

 وبني شيء بني يفرق ليس أو كسر فت  أو َحم   أخره يف كان ما ك ُّ : النحويني من قوم "وقال
 قطاماه( و)يا )واقطاميْه(: تقول مث : )قطام( اإِلتباع(؛ وغ ر والفت ، اإِلتباع، فيه جاز شيء

 والرجاله(. الرجلية غالم )يا: ويقولون مسلموناه(، و)يا رجالناه(، ويا رجالنية )يا: ويقولون
 قمتوه )واقياما: حنو غ ر ال فاإِلتباع و)قمَت( )قمُت(:  مث  شيئني بني فرقاً  احلركة كانت فإذا

 اإلتباع ألن يقول ابن األنباري رديا علة مذهب الكوفيني يف مهزة الوص " .(1)وقمتيه(" وقمتاه
 يلزم ال املنفص  ألن البتة؛ ممتنعا الكلمتني م  كان حعيفا قليال الواحدة الكلمة يف كان ملا

 إال الضعف بعد ليس ألنه البتة؛ املنفص  يف امتن  فاحعي املتص  يف كان فإذا املتص ؛ لزوم
 يف )اإلتباع( كان وإذا )إتباع( ألجلها يكون فال تلزم، ال اإلعراب حركة ألن اجلواز؛ امتناع

 .(2)العني" حركة تتب  أن الوص  مهزة حركة يف األص  ليس أنه على دل املثابة هبذه كالمهم

 .ثالثة واالتباع
 وذلك:؛ إتباع حركة لحركة  -1

فيجوز فيها الكسر إتباعا  )ِسْدرَة(؛ مث : الفاء؛ مكسورة كانت قياسي يف )ِفْعَلة( إذا -أ 
 .(3) للفاء؛ فتقول: )ِسِدرَة(

ويكثر إتباع فاُء العنَي يف الثالثيي احللقي العني؛ حنو: )ِلِعٌب( يف )َلِعب(، و )ِشِهٌد( يف  -ب 
 .(4) )َشِهٌد(

                                                           
 .6/167ج  :األصول ،( ابن السراج1)

 .691[، ص662املسالة ] ،اإلنصاف في مسائل الخالف ،ابن حممد األنباريأبو الربكات عبد الرمحن  (2)
 .2/649 :األصول ،( ابن السراج3)

 .148/ 2 :األصول ،( ابن السراج4)



 (17ص )الف اتحة   سورة في الصوتية التبادالت

 مُ قُ } :قوله تعاىل؛ كما يف قراءة بعضهم ل(1)إىل ما قبلها ويكون يف نق  حركة اإلعراب -ج 
فت  واألص   "سٌ جِنْ  سٌ جْ هو رِ " :قوهلممنه و ، (2) القاف بضم امليم إتباعا لضمة {اللي َ 

 .(3)النون وكسر اجليم

 .(4)ومن أمثلة إتباع احلركة عند العرب: كلمة )نِِعَم( بكسر حرف العني إتباعا للنون -د 

 ؛ ومن أمثلة ذلك: في الحروف -2

فيما رواه ابن ماجه وغ ره  -حني رجعن من اجلنازة-للنساء كقوله )صلى اهلل عليه وسلم(  -أ 
َر َمْأُجورَات  » ( بالواو، لكن قي  باهلمزة(5)«فَاْرِجْعَن َمْأُزورَات  َغيـْ  ، والقياس )َمْوُزورَات 

 .(6)(مأجورات)إلتباع األول الثاين 
هنأين : "قوهلم، وذلك بقلب واو )حور( ياًء إلتباع الثاين. ومنه "ني  عِ   ر  حِ قوهلم: "ومنه  -ب 

 ،(7)، لكن حذفت اهلمزة إلتباع األويلواألص  أمرأين "ومرأين

 : وقد مس  ذلك كث را عن العرب؛ ومن أمثلة ذلكاتباع كلمة لكلمة؛  -3

السََّماَواِت السَّْبِ  اللَُّهمَّ َربَّ » فيما رواه احلاكم وغ ره: قول النيب )صلى اهلل عليه وسلم(   -أ 
ْبِ  َوَما أَقْـَلْلَن، َوَربَّ الشََّياِطنِي َوَما َأْحَلْلَن، َوَربَّ الرِّيَاِح  َوَما َوَما َأْظَلْلَن، َوَربَّ اأَلَرِحنَي السَّ

 .(9)"أقللن؛ ملناسبته "أظللن" و""أحلوا" فأتى بضم ر املؤنث وكان القياس (8)«َذَرْينَ 

                                                           
 .الفص : من هذا الثالث( وسيأيت احلديث عنه يف املبحث 1)

 .69/18( تفس ر القرطيب: 2)

 وحممد املبارك مازن.ت : داألعاريب،  كتب عن اللبيب مغني،  األنصاري هشام بن فيوس بن عبداهلل حممد أبو الدين ، مجال( ابن هشام3)
 .2/491(: 6946 ، 1، ب روت، ط الفكر دار) محد اهلل علي

 .641-6/642، ج األصول، ( ابن السراج4)

 الحديث غريب في النهاية اجلزري، حممد بن املبارك السعادات أبو األث ر، ابن/، 6/616( : 6186( سنن ابن ماجه )حديث رقم/5)
 .6/679(: م6979 - هـ6199ط ب روت، العلمية، املكتبة) الطناحي، حممد حممود الزاوى، أمحد طاهر: ت  واألثر،

، ب روت، )عامل الكتب زاهد غازي زه ر: ت  ،إعراب القرآنإمساعي ،  بن حممد بن أمحد جعفر أبو والنحاس، ،2/121( ينظر: املنصف: 6) 
 .497/ 2 مغني اللبيب:، وابن هشام، 6/262، 8/617ج  :(6944 -ه6829، 1ط

 .2/491( ينظر: ابن هشام، مغين اللبيب: 7) 

، والبيهقي يف السنن 6/262( ج 4421( أخرجه النسائي يف سننه يف باب )الدعاء عند رؤية القرية اليت يريد دخوهلا( حديث رقم )8) 
 .6/262( : 62622دخوهلا( حديث رقم )الكربى يف )باب ما يقول إذا رأى قرية يريد 

 .1/292( ج 6994 ،6دار الكتب العلمية طالهمع ) ،(السيوطي9) 



 (11ص )الف اتحة   سورة في الصوتية التبادالت

 ُهنَّ هَلُنَّ َوِلَمْن أََتى» :-يف حديث املواقيت- )صلى اهلل عليه وسلم(ومنه وقوله  -ب 
 والقياس )هلم( بعوده على أه  املدينة ومن ذكر معهم.، (1)«َعَلْيِهنَّ 

نـَوََّن « أنفق بالال وال ختش من ذي العرش إقالال: »)صلى اهلل عليه وسلم(قوله ومنه  -ج 
 .(2)(إقالال) كونه علم منادى؛ وذلك التباع كلمة)بالل( ونصبه م   

أُِعيذُُكَما ِبَكِلَماِت اللَِّه التَّامَِّة ":  -يف حسن وحسني-)صلى اهلل عليه وسلم(  قولهمنه و  -د 
 لإلتباع  )هامة(، واألص  قال )المة( ،(3)"ِمْن ُك ِّ َشْيطَان  َوَهامَّة  َوِمْن ُك ِّ َعنْي  اَلمَّة  

 .(4))ملمة(
نَداَمى"؛ أي: )نادمني(، لكن قال  وال َخزايا غ رَ  بالقومِ  ومنه قول العرب: "مرحباً  -ه 

 ومنه قول الشاعر: .(5))ندامى( وهو مج  ندمي أي الشريك من باب اإلتباع لـ )خزايا(

 يَا َصاح بـَلِّْغ َذِوي الزَّْوَجاِت ُكلِِّهمُ 
 يب

 (6)لَْيَس َوْصٌ  إَذا احْنَلَّْت ُعَرى الذََّنب أَنْ  
يف كتابه )األلفاظ( مناذج فصيحة من إتباع الكلمة ه( 330)ت مرزبان وقد مج  ابن -و  

ليق(،  ذائق(، )حيق ألي (، )حائق نب ر(، )قلي  شقي (، )كث ر الكلمة؛ منها: )قبي 
 تاب (، )خبيث  قصي(، )جائ وق ر(، )حصي نق ر(، )فق ر أديد(، )حق ر )شديد

 ليطان(، )عطشان فحش(، )شيطان قت ر(، )وحش تقه(، )قلي  نبيث(، )ثقة
 .(7)نطشان(...

                                                           
 .8/678( احلديث ُمتـََّفٌق َعَلْيِه، كما يف إرواء الغلي : لأللباين: 1) 

 .1/292ج الهمع:  ( السيوطي2) 
طائر ليلي، كانوا يتشاءمون هبا، وقي : هي البومة، وهي ما يدب  )اهلام( : مج  هامة وهي الرأس، واسم .6/211 ،مسندالاإلمام أمحد، ( 3)

 ابن األث ر،من احلشرات وأيضا هي ك  ذات ُسم يقت . و )الالمة( : العني احلاسدة، واملصيبة بسوء واليت تلم باإلنسان وتؤذيه. ينظر: 
 .272 /8 :النهاية في غريب الحديث واألثر

 .296-1/292( السيوطي، نفسه، ج 4)

 .6/44ج ، النهاية في غريب الحديث واألثر ابن األث ر،( 5)

والرتمجة، مصر،  للتأليف املصرية )دار النجاتي يوسف ، تح: أحمدمعاني القرآن اهلل، عبد بن زياد بن حيىي زكريا ، أبو( البيت نسبه الفراء6)
وورد بدون نسبة  -إىل أيب الغريب، وهو أعرايب  له شعر قلي ، أدرك الدولة اهلامشية 6/91: (6979) والبغدادي يف اخلزانة ،2/76 :دت(

 وهتذيب اللغة للزهري: )ز/ا/ج( ، واللسان والتاج )ز/و/ج(. بعض كتب معاجم اللغة

 . 644ادق قنييب( : صم ت : د حامد ص6996)دار البش ر عمان  كتاب األلفاظ الكتابة والتعبير( ابن مرزبان، حممد بن سه ، 7) 



 (19ص )الف اتحة   سورة في الصوتية التبادالت

 التبادالت الصوتية في سورة الفاتحة: -2

 :التبادالت الصوتية بين الصوامت )الحروف( 2.1
 :يف سورة الفاحتة أمثلة التبادالت بني الصوامتومن 
{ باهلمزة وبني من ِإيَّاكَ }كالتبادل الواق  بني اجلمهور يف   التبادل الصوتي بين الهمزة والهاء؛ -1

 اهلمزة. بدل { باهلاءِهيَّاكَ }قرأ  

{ باهلمزة وبني من قرأ  ِإيَّاكَ }كالتبادل الواق  بني اجلمهور يف التبادل بين الهمزة والواو؛  -2
 العجلي احلسن بن أمحد بن الرمحن عبد الفض  شكَّك أبو{ بالواو بدال من اهلمزة، لكن ِويَّاكَ }

؛ ألنيه جاء على عكس العرب عن أم الُقرَّاء عن مروي   ِويَّاَك{}قراءة ه(؛ ه  454)ت الرازي
 استثقاال يف حنو )إشاح( من )وشاح(؛ اهلمزة؛إىل  املكسورة الواو من الذين يفريون منهج العرب

 ملا مجلة اهلمزة يستثق  من لغة وعلى الواو،إىل  اهلمزة من فروا {ِويَّاكَ } ويف. الواو على للكسرة
 .(2)وفع  تفاع  ملوافقة أيضا استفع  وبكون (1)التهوع شبه من فيها

التبادالت الصوتية  أكثرويعدي هذا النوع من التبادل من التبادل الصوتي بين الصاد والسين؛  -3
 األصوات بني يف كث ر من لغات العامل؛ وهو عند العرب لوٌن من ألوان التقريب شيوًعا الصامتة

 بالقاف احلرف أشبه السني موح  من أبدلوا"والتماث  بينها؛ يقول سيبويه:  التجانس ليتم
 فشبهوا لإلطباق األعلى احلنك إىل تصعد الصاد ألن الصاد، وهي واحد، وجه من العم  ليكون
قاعدة ، وحاول بعض علماء العرب إجياد (3)"مزدجر يف والدال مصطرب يف الطاء بإبداهلم هذا

 طاء أو قاف أو خاء أو غني السني بعد كان قياسية هلذا التبادل الصويت؛ يقول ابن جين: "وإذا

                                                           
ت : د. حممد  التوقيف على مهمات التعاريفمحد عبد الرؤوف، أ. ينظر: املناوي، الصوت الصادر عند تكلف االستقاءة التهوع هو( 1)

 .262م( : ص6862ب روت، دمشق، الطبعة األوىل،  ،رحوان الداية )دار الفكر املعاصر، دار الفكر
، 2، بيروت، ط)دار الكتب العلمية ت : عادل أمحد عبد املوجود، وآخرون، البحر المحيط ، أبو حيان حممد بن يوسف ينظر:( 2)

 .686-6/619ج: م(2991 -ه2121

م( : 6944ه 6824، 6، ت : عبد السالم هارون )مكتبة اخلاجني، القاهرة، طالكتابسيبويه، أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنرب، ( 3) 
8/842. 



 (20ص )الف اتحة   سورة في الصوتية التبادالت

َا :تعاىل قوله وذلك قلبها صادا جاز  و (يصاقون)يساقون و (1)اْلَمْوِت{ ِإىَل  ُيَساُقونَ  }َكَأمنَّ
ذلك يف  ومن مناذج؛ (2)"(وصراط سراط) و (وأصبغ وأسبغ) (وصخر رسخَّ ) و (وصقر سقر)

صراط املستقيم{ وبني السني يف السورة الفاحتة: التبادل الصويت بني الصاد يف قراءة اجلمهور: }
بدال الصويت؛ حيث روي عنهم قلب وقد يق  يف العربية عكس هذا اإل .(3)}سراط{ قراءة قـُْنب 

 .كت يف قول سيبويه اآلنف الذكرصالسني صاًدا؛ 

وهو مث  األول يف الشيوع يف العربية؛ حبيث يق  التبادل  ،التبادل الصوتي بين الصاد والزاي -4
)الَفْزُد( ويف  )التَّزديُر( وكذلك يف )الَفصد( قالوا:: )التصدير( فقالوا حنو: يف بني الصاد والزاي

؛ وهذا النوع من التبادل ناشئ من أسباب صوتية فحسب لتقريب (4) )أصدرت( )اْزَدْرت(
 جعلوا كما خالصة زايا جيعلوهنا الفصحاء العرب ومسعنا"احلرف من احلرف؛ يقول سيبويه: 

 يقربوها أن إىل دعاهم )التزدير(...وإمنا )التصدير( يف قولك: وذلك اإلدغام؛ يف ذاهباً  اإلطباق
 إىل يصلوا مل إذ واحد حرب   يف ألسنتهم وليستعملوا واحد وجه   من عملهم يكون أن ويبدلوها
 سيناً  الصادِ  موح ُ  َكانَ  فإنْ  ولتقعيد هذا النوع من التبادل يقول ابن السراج: " .(5)" اإلدغام
 ِفيها ليسَ  ألَنَّهُ  ثـَْوبَُه(؛ )يُزدلُ :  ثَوبَُه( )ُيسدلُ  ويف )التَّزديُر( )التَّسدير(: يف فقلتَ  أُبدَلت ساكنةً 
بالزَّاي بدال من الصاد يف قراءة  }زراط{ قراءة محزة ومن مناذج ذلك يف الفاحتة؛ (6)إطباٌق"
 .(7)اجلمهور

                                                           
 . 1( األنفال: 1) 

 . 262-6/266اإلعراب:  صناعة سرابو الفت  عثمان، ( ابن جين، 2) 

الرياض،  الكتب، عامل دار)البخاري،  مس ر ت : هشام ،الجامع ألحكام القرآن بكر، أيب بن أمحد بن حممد اهلل عبد ، أبولقرطيبا( ينظر: 3) 
)دار  اللباب في علوم الكتابعلي حممد معوض، و ، 7/286: البحر المحيطأبو حيان، ، 68/217 :(م2221/ هـ 6821، 6ط

 ، 7/889: م( 6994-هـ  6869 - 6الكتب العلمية، ب روت، لبنان، ط

-ه2121، 1، ط)مؤسسة الرسالة، ب روت ت  عبد احلسني الفتلي، األصول في النحو، وابن السراج، 8/874( ينظر: الكتاب: 4) 
 إبراهيم: ، ت المخصص األندلسي، إمساعي  بن علي احلسن أبون سيدة، ، واب2/688، وابن جين، اخلصائص: 1/829م(، 2991
 . 8/642: م6991-ه6867 ،6ب روت، ط العريب، الرتاث إحياء )دار الفجال،

 . 2/688، وينظر واخلصائص: 8/874( الكتاب: 5)

 . 1/812ج  .(م6991-ه6867، 1)مؤسسة الرسالة، ب روت، ط ت  عبد احلسني الفتلي، األصول في النحو(ابن السراج، 6)

 ، 7/889( ينظر: اللباب يف علوم الكتاب: 7)



 (21ص )الف اتحة   سورة في الصوتية التبادالت

نَ ع ُبُد{  ِإيَّاكَ  كما وق  بني قراءة من قرأ }  التبادل الصوتي بين تشديد الصوت وتخفيفه؛ -5
 بناء على حذف إحدى{ بتخفيف الياء ِإيَاكَ الياء على وجه تكريرها عند اجلمهور و} بتشديد
 .(1)التكرير الستثقال الياءين

 :(الحركات) الصوائت بين ةالصوتي تالتبادال 1.1

 يف سورة الفاحتة: من مناذج التبادالت يف احلروف الصائتة )احلركات(

 كما هو:  التبادل بين الضم والفتح؛ .1

 .بني حركة الدال يف }احلمُد{ بالضم و}احلمَد{ بالفت  .أ 

{بني حركة الباء يف  .ب  { }ربَّ   .(2)بالرف  بالفت  و}ربُّ

 كما هو:التبادل بين الفتح والكسر؛  .2

بني حركة الالم يف }َمِلك{ بكسر الالم وحركتها يف }َمَلَك{ بفتحها؛ على القراءة  .أ 
 .(3)احلسن أيب املنسوبة إىل علي بن أيب طالب، واحلسن بن

يِن{ يـَْومِ  ومنه كذلك التبادل الصويت بني حركة الكاف يف  }ماِلكِ  .ب  الكاف وبني  بكسر الدِّ
يِن{ يـَْومِ  حركتها يف }ماِلكَ  حسب القراءة املنسوبة  النداء الكاف، على تقدير بفت  الدِّ

 . (4)واآلخرون واألعمش العزيز عبد بن وعمر  السميق إىل ابن

                                                           
ْسَوارِيُّ، ينظر:   فَائِد   ْبنُ  ونسبت القراءة إىل َعْمُرو (1)  القراءات في النشر يوسف، بن حممد بن حممد اخل ر، أبو الدين اجلزري، مشس ابناإْلِ

 .6/87: العلمية، دت( الكتاب الضباع )دار حممد ، ت : عليالعشر

 .6/84 العشر: القراءات في النشراجلزري،  ابن :األنصاري؛ ينظر أوس بن سعيد زيد روي ذلك عن أيب( 2) 

هـ [ تفس ر القرآن العظيم ت : سامي بن حممد سالمة )دار طيبة  778-722الفداء إمساعي  بن عمر الدمشقي ]ت  ينظر: ابن كث ر، أبو( 3) 
اللباب في ، وأبو حفص عمر بن علي ابن عادل الدمشقي احلنبلي، 6/611م( :  6999 -هـ 6822، الثانية 2للنشر والتوزي ، ط

-هـ  6869 - 6عادل أمحد عبد املوجود والشيخ علي حممد معوض، )دار الكتب العلمية، ب روت، لبنان، ط ت : الشيخ ،علوم الكتاب
المحرر الوجيز ابن عطية، أبو حممد عبد احلق بن غالب بن عطية األندلسي، ت : عبد السالم عبد الشايف حممد و ، 6/647م(:  6994

روح المعاني ، واأللوسي، حممود أبوالفض ، 6/19م( : 6991هـ ـ 6861 -ن لبنا -دار الكتب العلمية في تفسير الكتاب العزيز )
 .6/42: ( دار إحياء الرتاث العريب، ب روت، دونلأللوسي )

جامع البيان في تأويل القرآن أمحد حممد شاكر، : ابن اجلرير الطربي، أبو جعفر، حممد بن جرير بن يزيد بن كث ر بن غالب اآلملي، ت ( 4) 
 .6/19: المحرر الوجيز، وابن عطية، 6/684: م( 1111 -ه   2111، 6ط، رسالةمؤسسة ال)



 (22ص )الف اتحة   سورة في الصوتية التبادالت

 .(1)اهلمزة { بفت أيَّاكَ { بالكسر وبينها يف }ِإيَّاكَ بني حركة اهلمزة يف } .ج 

َتِعينُ النون يف } بني حركة .د  { بالفت  عند احلجازيني، وهي قراءة اجلمهور، وبني َنس 
َتِعينُ } ؛ وهي من الظواهر (2)متيم وبين وربيعة أسد { بكسر النون؛ عند قيس وبينِنس 

 .(3)الصوتية يف اللهجات العربية مسيْت بـ"تلتلة هبراء"
الم يف نطق }َمِلك{ بكسر الالم ؛ كالتبادل الواق  بني حركة الالتبادل بين الكسر والسكون .3

 .(4) عند مجهور العرب و}َمْلِك{ عند بكر بن وائ 

{ باملدي وحركتها يف َمِلكِ كالتبادل بني حركة امليم يف }التبادل بين الحركة )القصيرة( والمد،  .4
 .(5)وقد حتذف ألف املد خطًا من باب االختصار، لكن تبقى ظاهرة يف نطق به }َماِلِك{،

 في سورة الفاتحة: تباعاإل ظاهرة 1.1
َلةَ  َأيب  ْبنُ  { وهي قراءة ِإبـَْراِهيمُ لُليه }احلمدُ  -1  لضمَّة إتباعا اجلري  الم ففي هذه القراءة حم ،َعبـْ

 .(6)الدال

اْلَبْصرِيي  ورؤبة واحلََْسن البصري واحلسن علي بن لِليه{ وهي قراءة زيد }احلمدِ  -2
؛ وفيها ُكِسَرت (7)

؛ وقد أشار ابن جين إىل أن األول أقوى؛ مث شبه به الثاين؛ تباعا حركة الدال هنا إ حلركة الم اجلرِّ
 كان وإمنا.  اُقْـُت : حنو للثاين األويل إتباع من أكثر - وَحنَّ  وِفرِّ  ُمدُّ  حنو - لألويل الثاين ألن "إتباع

                                                           
 .6/84: النشر في القراءات العشروابن اجلزري، ، 6/618ينظر: وابن كث ر، تفس ر القرآن العظيم: ( 1)

 .ينظر: املصدرين السابقني( 2)

 علوم في المزهر الدين، جالل بكر، أيب بن الرمحن عبد ،لسيوطيوا، 6/212 :ابن جين، سر الصناعةو ، 2/66وابن جين، اخلصائص: ( 3)
 .6/266 (دت ،1ط القاهرة، الرتاث، دار) واآلخرون بك، املوىل جاد أمحد حممد: ت ، وأنواعها اللغة

 .6/42، وروح املعاين لأللوسي: 6/649ينظر: اللباب يف علوم الكتاب: ( 4)

 .41-42/ 6: روح المعانياأللوسي، و ، 6/78: القراءات العشرالنشر في حممد ابن اجلزري، ينظر: ( 5)

 –دار اجلي   6996الطبعة األوىل، أسرار العربية )، و د. فخر صاحل قدارة، 6/78، النشر في القراءات العشر( حممد ابن اجلزري 6) 
، ت : بين النحويين البصريين والكوفييناإلنصاف في مسائل الخالف  ،، وأبو الربكات عبد الرمحن بن حممد األنباري286ب روت( ص

 .6/628( 68)املسألة ( دت، 6)مكتبة اخلاجني، القاهرة، ط د. جودة مربوك حممد مربوك،

، واإلنصاف 286، وأسرار العربية: ص686-886، وابن جين، اخلصائص: /6/78، ج النشر في القراءات العشر( حممد ابن اجلزري 7) 
 .6/628( ج 68)املسألة 



 (23ص )الف اتحة   سورة في الصوتية التبادالت

، وقد أشار (1)واملعلول" الِعلَّة جَمرى جيريان ألهنما املسبَّب تقديم من أوىل السبب تقديم ألن كذلك
 كسره بالقياس جيب ما وحموا حمه بالقياس جيب ما ابن األنباري إىل الظاهرتني قائال: " كسروا

 َوجَمَاُزمُهَا اْلَعَربِيَِّة، يف  بـُْعدا "ِفيِهَما ولكن بعض العلماء مالوا إىل القول بأنَّ ، للمجانسة" طلبا تباعلإل
 يف حعيفتان االستعمال يف أهنما شاذتانماء القراءتني على ، وأنكر بعض العل(2)تِـَّباُع"اإل

 .(3)القياس

                                                           
 .1/679: الخصائص( ابن جين 1) 

 .6/78: النشر في القراءات العشر( وحممد ابن اجلزري، 2) 

 .2/719ج  اإلنصاف:( أبو الربكات عبد الرمحن ابن حممد األنباري، 3) 



 (24ص )الف اتحة   سورة في الصوتية التبادالت

 الخاتمة  -3

 أهم النتائج: 1-3

 بتوفيق من اهلل الوصول إىل النتائج التالية: البحثستطاع ه املقالة العلمية، امن خالل هذ

مفهوم التبادالت الصوتية وصورها حتققت مجيعها يف النماذج احملللة من واق  سورة الفاحتة؛ مميا  أني  -1
القراءات القرآنية تُعدُّ البيئة املناسبة واملعطى الصادق للدراسات الصوتية؛ وهبا متث  نطق أني  يُقري 

لرواية عن العرب األصوات بشك  صحي ، وتفسر الظواهر اللغوية بوجه متَقن؛ إذ هي ثابتة با
 الفصحاء املوثوق بعربيتهم، ومتص  سنده بالنيب حممد )صلى اهلل عليه وسلم(.

مبنية على مبدأ التسهي  النطقي؛ الذي مرتبطة بعلم األصوات التارخيي، و أن التبادالت الصوتية  -2
حيث ثبت  ية عامية ويف ظاهرة االتباع يف سورة الفاحتة بشك  أوح ؛حتقق يف القراءات القرآن

 فيها ذلك التوس  يف النطق الناشئ من تعدد هلجات العرب.
أن التسهي  الناشئ من هذه التبادالت الصوتية شيء اعتباري، حبسب القيود الصوتية اليت تلحظ  -3

التبادل الواق  بني اجلمهور يف }ِإيَّاَك{ باهلمزة عند النطق لدى ك  قبيلة؛ كما وجدنا ذلك يف 
وهذه القراءة جاءت على عكس ما جين  إليه بعض اَك{ بالواو بدال من اهلمزة؛ وبني من قرأ }ِويَّ 

)وشاح(؛ استثقاال  بدال من الواو املكسورة إىل اهلمزة؛ يف حنو )إشاح( العرب يف الفرار من نطق 
؛ طلبا للخفة اليت تعتربها بعض العرب وا من اهلمزة إىل الواوللكسرة على الواو. ويف }ِويَّاَك{ فري 

 قال.ث

 التوصيات: 2-3

 :إىل حرورة امن خالل هذا البحث ندعو 

 ن القراءات القرآنية.الدراسات الصوتية املنبثقة ع  جمالف اجلهود يفتكثي -1

 صناعة ذكاء آيل حاسوبية )حوسبة اللغوية( للظواهر الصوتية من واق  القراءات القرآنية. -2



 (25ص )الف اتحة   سورة في الصوتية التبادالت

 فهرس المصادر والمراجع: 3-3
 المراجع العربية: - أ

 (.  دت)مكتبة النهضة، مصر،  األصوات اللغوية ،إبراهيم أنيس  .1
 م(. 1791، 6املصرية، القاهرة، ط مكتبة األجنلومن أسرار اللغة، )إبراهيم أنيس،   .2
 .22)جملة جامعة أم القرى(. العدد  صوت الهاء في العربيةإبراهيم كايد حممود،   .3
 م(.1796هـ 1376 1مطبعة السعادة طاللهجات العربية ) ،إبراهيم حممد جنا  .2
طــاهر تــ :  النهاي  ة ف  ي غري  ب الح  ديث واألث  رالســعادات املبــارك بــن حممــد اجلــزري  أبــوابــن األثــ ر،   .5

 م(.1797 -هـ 1377طب روت،  ،املكتبة العلمية)حممود حممد الطناحي،  ،أمحد الزاوى
أمحـد حممـد : تـ ابن اجلرير الطـربي، أبـو جعفـر، حممـد بـن جريـر بـن يزيـد بـن كثـ ر بـن غالـب اآلملـي،   .6

  م(.3111 -ه   2231، 1ط، مؤسسة الرسالةجامع البيان في تأويل القرآن )شاكر، 
 علـي: تـ  العشـر، القـراءات يف النشـر يوسف، بن حممد بن حممد اخل ر، أبو الدين مشس اجلزري، ابن  .9

 (.دت العلمية، الكتاب دار) الضباع حممد
 الدين حمي ت : حممد، نقدهوآدابه و  الشعر محاسن في العمدة أبو احلسن الق رواين، ابن الرشيق،  .1

 م(.1711-ه1241، 5اجلي ، ب روت، ط عبداحلميد، )دار
ــــن الســــراج،   .7 ــــد احلســــني الفتلــــي، األص    ول ف    ي النح    واب ، 2، ط)مؤسســــة الرســــالة، بــــ روت تــــ  عب

 م(.2331-ه2227
، حتقيق د. عبدا حلميد هنداوي، )دار الكتب العلية ب روت الخصائص عثمان، الفت  أبو ابن جين  .14

 ه(. 1221لبنان 
، 1تـ  د. حسـن هنـداوي ) دار القلـم، مشـق، طعراب، سر صناعة اإلالفت  عثمـان،  ابن جين أبو  .11

 م(. 1715-ه 1245
 إحيــاء )دار الفجــال، إبـراهيم: ، تــ المخص ص األندلســي، إمساعيـ  بــن علـي احلســن أبـوابـن ســيدة،   .12

 م1776-ه1219 ،1ب روت، ط العريب، الرتاث
، حتقيـــق حممــد حســـان أس  باب ح   دوث الح  روف رس   الةابــن ســينا، أيب علـــي احلســني بـــن عبــد اهلل،   .13

 الطيان، وحيىي م ر علم، )مطبوعات جمم  اللغة بدمشق(.
 ابن عطيـة، أبـو حممـد عبـد احلـق بـن غالـب بـن عطيـة األندلسـي، تـ : عبـد السـالم عبـد الشـايف حممـد  .12



 (26ص )الف اتحة   سورة في الصوتية التبادالت

 م(.1773هـ ـ 1213 -لبنان  -دار الكتب العلمية المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )
)مكتبــة اخلــاجني،  كمــال مصــطفىتــ :   اإلتب  اع والمزاوج  ة أمحــد ابــن فــارس، نيابــن فــارس، أبــو احلســ  .15

 (.دتمصر، 
دار )حتقيــق أمحــد حســن بســج،  ،الص  احبي ف  ي فق  ه اللغ  ة احلســني أمحــد بــن فــارس، ابــن فــارس، أبــو  .16

 (.م1779ه 1211، 1الكتب العلمية، ب روت، ط
هــ [ تفسـ ر القـرآن العظـيم تـ :  992-944الفـداء إمساعيـ  بـن عمـر الدمشـقي ]ت  ابن كثـ ر، أبـو  .19

 م(.  1777 -هـ 1224، الثانية 2سامي بن حممد سالمة )دار طيبة للنشر والتوزي ، ط
م حتقيـق د 1771)دار البشـ ر عمـان  كت اب األلف اظ الكتاب ة والتعبي رابن مرزبان، حممد بن سه ،   .11

 حامد صادق قنييب(. 
 (.6ط، ب روت، دار صادر) اللسان املصري،  األفريقي مكرم بن حممد ابن منظور،  .17
 كت ب ع ن اللبي ب مغن ي،  األنصاري هشام بن يوسف بن عبداهلل حممد أبو الدين ، مجالابن هشام  .24

 (.1715 ، 6، ب روت، ط الفكر دار) محد اهلل علي وحممد املبارك مازن.ت : داألعاريب، 
اإلنصاف في مسائل الخالف بين النحويين  ،أبو الربكات عبد الرمحن ابن حممد األنباري  .21

 (.دت، 1)مكتبة اخلاجني، القاهرة، ط ، ت : د. جودة مربوك حممد مربوك،البصريين والكوفيين
 (.دت 3الفكر، ب روت، ط جابر، )دار ت : مس ر، ألغانيا، الفرج األصفهاين أبو  .22
عـادل  تـ : الشـيخ اللباب في عل وم الكت اب أبو حفص عمر بن علي ابن عادل الدمشقي احلنبلي،  .23

ــــان، ط ــــ روت، لبن ــــة، ب ــــب العلمي ــــي حممــــد معــــوض،  )دار الكت ــــد املوجــــود والشــــيخ عل  - 1أمحــــد عب
 م(.  1771-هـ  1217

)دار الكتـب  تـ : عـادل أمحـد عبـد املوجـود، وآخـرون، البح ر المح يط ، أبو حيان حممد بن يوسـف  .22
 م(.1773 -ه1213، 1، ب روت، طالعلمية

، تـ : المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزأبو حممد عبد احلق بن غالب بن عطية األندلسـي،   .25
 م(. 1773هـ ـ 1213، 1ط –لبنان  -عبد السالم عبد الشايف حممد )دار الكتب العلمية 

 1779_1211: )ص طبعة عامل الكتب عام دراسات الصوت اللغويأمحد خمتار عمر   .26
 القاهرة(.

 (.دار إحياء الرتاث العريب، ب روت، دونروح المعاني لأللوسي )األلوسي، حممود أبوالفض ،   .29



 (27ص )الف اتحة   سورة في الصوتية التبادالت

 مؤسســـة) ، تـــ : شـــعيب أرنـــؤوط وآخـــرونب   ن حنب   لمس   ند اإلم   ام أحم   د  بـــن حنبـــ ، اإلمـــام أمحـــد  .21
 (م1776-ه1216 ،1ط الرسالة،

 هـارون السـالم عبـد تـ : ،الع رب لس ان لباب ولبّ  األدب خزانةعمر ،  بن القادر ، عبدالبغدادي  .27
 م(.1797 2مصر، ط للكتاب، العامة املصرية )اهليئة

، )جملـة  ، مصطلح اللفظ والمعنى ومستويات التحليل اللغوي عند عب د الق اهرعبد الرمحان بودراع  .34
 (.335: 2كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بفاس، عدد 

، تـــ : ياســـني فق   ه اللغ   ة وأس   رار العربي   ةإمساعيـــ  ،  بـــن حممـــد بـــن امللـــك عبـــد منصـــور الثعـــاليب، أبـــو  .31
 .م(2444-ه1224، 2األيويب )املكتبة العصرية، ط

 م(.1713)دار اجلاحظ، بغداد، ط: في البحث الصوتي عند العرب ،خلي  العطية  .32
 إبــراهيم. ود املخزومــي مهــدي. د: ، تــ الع  ين الفراهيــدي،  أمحــد بــن اخلليــ  الــرمحن عبــد أبــو ،اخلليــ   .33

 بغداد(. اهلالل، دار ط ،السامرائي
يف مكتبـة رسـالة علميـة دوكوري ماسـ ري(. ص ]خمطوطـة الكلية )د.  قواعد النحو  ،دوكوري ماس ري  .32

 [.م2441اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة
ت : حممد سيد  في غريب القرآن، المفرداتأيب القاسم احلسني بن حمميد، الراغب األصفهاين،   .35

 (.دت ،الكيالين
 والنشـــر للطباعـــة اخلـــاجني ، )مكتبـــةمظ   اهره وعلل   ه وقوانين   ه: التط   ور اللغ   وي ،عبـــد التـــواب رمضـــان  .36

   م(.1779، 3والتوزي ، ط
ترمجـــة: حممـــد الـــويل ومبـــارك حنـــون، )دار توبقـــال للنشـــر، الـــدار  قض   ايا الش   عريةرومـــان جاكبســـون،   .39

 (.1711البيضاء، املغرب، الطبعة األوىل، 
 الفكـــر، )دار املبـــارك، مـــازن. د: تـــ  (.،الالم   ات) إســـحاق بـــن الـــرمحن عبـــد القاســـم أبـــو ،لزجـــاجيا  .31

 م(.1715-ه1245 ،2دمشق، ط
، تــ : عبــد الســالم هــارون )مكتبــة اخلــاجني، الكت  ابســيبويه، أبــو بشــر عمــرو بــن عثمــان بــن قنــرب،   .37

 م(.1711ه 1241، 1القاهرة، ط
مكتبـة اخلـاجني، )حتقيـق كمـال مصـطفى ، تب اعاإل الـدين، جـالل بكـر، أيب بـن الـرمحن السيوطي، عبد  .24

 (.دت



 (21ص )الف اتحة   سورة في الصوتية التبادالت

 حممد: ت ، المزهر في علوم اللغة وأنواعها، الدين جالل بكر، أيب بن الرمحن عبدالسيوطي،   .21
 .(دت ،3ط القاهرة، الرتاث، دار) واآلخرون بك، املوىل جاد أمحد

 (.1771 ،1دار الكتب العلمية ط) ،الهمعالدين،  جالل بكر، أيب بن الرمحن السيوطي، عبد  .22
ـــمين، تقـــي  .23  البهيـــة، )املطبعـــة اللبي   ب مغن   ي عل   ى الك   الم م   ن المنص   فحممـــد،  بـــن أمحـــد الـــدين الشُّ

 (.دتمصر، 
 (.2442، 16صبحي صاحل، ، دراسات يف فقه اللغة )دار العلم للماليني، ب روت، ط  .22
ســينا للنشـر، الطبعــة ، اللف ظ والمعن  ى ب ين اإلي  ديولوجيا والتأس  يس المعرف ي للعل  م )طـارق النعمــان  .25

   (.م1772األوىل. 
 م(.1761-ه1314 ،1والنشر، ط للطباعة الصادر )دار طرفة بن العبد ديوان ، طرفة  .26
 1دار صفاء للنشر والتوزي ، عمان األردن ط) ،األصوات اللغوية، عبد القادر عبد اجللي   .29

 (.م1771هـ ـ 1211
 1217 - 1)دار الكتب العلمية، بـ روت، لبنـان، ط اللباب في علوم الكتابعلي حممد معوض،   .21

 م(. 1771-هـ 
 (.دت، ب روت ،دار اجلي  1775الطبعة األوىل، أسرار العربية )فخر صاحل قدارة،   .27
 املصــرية دار) النجــايت يوســف أمحــد: تــ  القــرآن، معــاين اهلل، عبــد بــن زيــاد بــن حيــىي زكريــا أبــو الفــراء،  .54

 (دت مصر، والرتمجة، للتأليف
ـــد القـــرطيب، أبـــو  .51  مســـ ر تـــ : هشـــام ،ألحك   ام الق   رآنالج   امع  بكـــر، أيب بـــن أمحـــد بـــن حممـــد اهلل عب

 (.م2443 -هـ 1223، 1الرياض، ط الكتب، عامل دار)البخاري، 
 م(.2444)دار غريب، القاهرة، ط ألصواتا علم ،كمال بشر  .52
 م(.1714، 1ط، البيضاء الدار ،احلديثة الرشاد دار،  )اللسانيات في البنيوية احلناش، حممد  .53
 (.دت)دار املؤرخ العريب، ب روت،  اللغوّي في القرآن الّصوت ،حمميد حسني علي الصيغ ر  .52
 والمس الك المقاص د توض يحعلـيي،  بـن اهلل عبـد بـن قاسـم بـن حسـن الـدين بـدر حممـد املرادي، أبو  .55

 - هـــ1221، 1العــريب، ط الفكــر ســليمان، )دار علــي الــرمحن ، تــ : عبــدمال  ك اب  ن ألفي  ة بش  رح
 .م(2441

ب روت الطبعة األوىل  –، )املكتبة العصرية، صيدا وقضايا العربية اللسانياتمصطفى احلركات،   .56



 (29ص )الف اتحة   سورة في الصوتية التبادالت

 م(.1771-هـ1211
 الدايـــة )دار رحــوان حممـــد. تــ : دالتع   اريف،  مهم  ات عل  ى التوقي   فالــرؤوف  عبـــد املنــاوي، حممــد  .59

 (.1214، 1املعاصر، ب روت، ط الفكر
)عـــامل  زاهـــد غـــازي زهـــ ر: تـــ  ،إع   راب الق   رآنإمساعيـــ ،  بـــن حممـــد بـــن أمحـــد جعفـــر أبـــو النحـــاس،  .51

 (.1711 -ه1247، 3، ب روت، طالكتب
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